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ٕإن إسلس هلل ، حنمسٍ ووس خؼَيَ ووس هتسًَ ووس خغفٍص ، -  

ل هل ،وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا وسُئات ٔأغامميا ، من هيسٍ هللا فال مض   

ومن ًضول فال ُادي هل ،   

ورسوهلشِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل ؤأشِس ٔأن محمسإ غحسٍ وأٔ    

 ٔأما تؼس فٕان ٔأضسق إذلسًر نخاب هللا ، ؤأحسن إمِسي ُسي هحُِيا محمس ،

   ي إميارةلورش إٔلمور حمساثهتا ولك حمسزة تسػة ولك تسػة ضالةل ولك ضال 

 مث ٔأما تؼس ،،

حصَح إٔلدب إملفصدنخاب وس خمكل ٕإن شاء هللا ثحارك وثؼاىل ما تسٔأانٍ إمؼام إملايض من رشح   

ي رمحَ هللا ثؼاىلمإلمام إمحزار    

 –ومؼووم  ٔأن حصَح إٔلدب إملفصد ُو إدلزء إمطحَح من إٔلدب إملفصد ؛ ٔلن إإلمام إمحزاري  -

و غري نخاب إٔلدب إذلي  ي إمطحَح .  رمحَ هللا ضيّف نخاب إٔلدب إملفصد ُو

فمل ٌشرتط إإلمام إمحزاري فَِ ما إشرتظَ  ي إدلامع إمطحَح . -  

رمحَ هللا مفّّي تني حصَحِا  –حاين م مث خاء تؼس ذكل إمش َُخ إلٔ فوضع ٔأحادًر غن إٔلدب  -

 وضؼَفِا ، فبٔدصج حزًءإ مّساٍ " حصَح إٔلدب إملفصد " ، وحزًءإ أٓدص مّساٍ " ضؼَف إٔلدب إملفصد " 

هـ 1436األدب المفرد للفرقة الثانية عام  المحاضرة األولى في    
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رمحَ هللا ، اكن من ٔأػالم ُشٍ إٔلمة ، –إإلمام إمحزاري  -  

إذلي ذإع ضَخَ وإهدرش إمالكم غيَ ػرب إمؼطور وإملصون ،   

ومؼووم ٔأن إإلمام إمحزاري  ي حصَحَ .. ملا ضيّف ُشإ إمطحَح ثولّذَ إٔلمة ابملدول ،  -  

 وهمام ظؼن إمعاغيون فَِ و ي حصَحَ من ثلوم هلم كامئة ، ومن ًؼوو كسًرإ ُشإ إذلي ًعؼُن فَِ ،

د ٔأن ٌش هتص ،مفا ُو ٕإال كزم من إٔلكزإم ٔأرإ   

ِئل غن ذكل ؟ كال :  فوام ٔأرإد ٔأن ٌش هتص ، فؼل نام فؼل إذلي ابل  ي ترئ زمزم ، فوام س ُ  

ٔأردتُّ ٔأن ُأذهص ومو ابنوؼيات !   

وحنن هخسإرس إٔلدب إملفصد ؛ ٔلهيا ٔأحوج ٕإىل إٔلدب من نثري من إمؼمل ، -  

فاإلوسان ًُلاس تبٔدتَ وال ًُلاس تؼومَ .   

ٕإن شاء هللا ثؼاىل  –ورشُع  ي إمالكم غن ملسمة ٌسرية  ي إٔلدب كدل إمحسء  ي مهنج ُشإ إمؼام  -

 .. فٌلول :

 ✿ إٔلدب  ي إنوغة : 

ياس ٕإىل إمعؼام .إمس مبٔدوذ من مادة " ٔأدب " إميت ثسل ػىل مؼىن جتمَع إم  -  

و " إلٓدب " ُو إدلإغي ذلكل . -  

ٔلهَ ُمجَمٌع ػىل إس خحساهَ . ومن ُشإ إملِاس ٔأًضا : " إٔلدب " -  

هنامه غن إمللاحب . كال إجن مٌظور - : مسي ٔأداًب ؛ ٔلهَ ًبٔدُب إمياس ٕإىل إحملامس ٍو  

: ٔأضل إٔلدب : إدلػاء ، ومٌَ كِل نوطيَع إذلي ًُسغى إمياس ٕإمََ : مسػاة ومبٔدتة .وكال ٔأًًضا  -  
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ف إٔلدب  ي إإلضعالح :  ✿ ٔأما ثؼًص

مؼصفة ما ُُيرتُز تَ غن مجَع ٔأهوإع إرلعبٔ .كِل : ُو غحارة غن  -  

وكِل : ُو فامي ًخؼوق ابمسووك من حسن إٔلحوإل  ي إملِام وإملؼود ، -  

وحسن إٔلذالق وإمطفات إسلَسة .   

: وحلِلة إٔلدب إس خؼامل إرلوق إزلَل .. رمحَ هللا –وكال إجن إملمي  -  

ل من إملول ٕإىل إمفؼل .ومِشإ اكن إٔلدب إس خرصإًخا ملا  ي إمعحَؼة من إمكام  

فِشإ إٔلدب خمووق فِم ، ومكن إمياس ًخفاوثون فَِ تؼس ذكل . -  

 ↞فِل إٔلدب حديّل ُمكدسة ، ٔأم ُو ُمكدسة فلط ؟ 

إمظاُص من الكم ٔأُل إمؼمل ، ٔأهَ حديّل مكدسة ... وهللا إػمل . -  

 

إزلَل إذلي ًرتك  ي هفس سامؼَ ٔأو كارئَ ٔأثًصإ كوًًي ، وكِل غن إٔلدب : ُو إمالكم -  

ُيمهل ػىل إس خؼادثَ وإإلسزتإدة مٌَ وإملَل ٕإىل حمااكثَ .   

و إٔلذش مباكرم إٔلذالق ، وتؼحارة ٔأدصى .. : - ُو  

ثؼظمي من فوكم ، : ، مثل يات ، ٔأي : ما ُُيمس كواًل وفؼاًل ُو إموكوف مع إملس خحس   -  

وإمصفق مبن دوهم .   

:كال ٔأًضا إجن إملمي رمحَ هللا  -  

ٕإضاتة موإكؼَ وحتسني ٔأمفاظَ غن إرلعبٔ وإرلول و ػمل إٔلدب ُو ػمل ٕإضالح إنوسان وإرلعاب -  

و شؼحة من إٔلدب إمؼام .  ُو  
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هيمتون تلضَة إٔلدب مع ٔأوالدمه ، فلس اكهوإ  –رمحة هللا ػوهيم  –وذلكل اكن إمسوف إمطاحل  -

ؼومومه ، واكهوإ ٔأحصص ػىل إٔلدب ٔأنرث مٌا ػىل إمؼمل . حون ٔأوالدمه ٕإىل إملؤّدِتني ؛ مَؤدتومه ًو ُِ  ًُش

ٔأما إمخبٔدب : فِو إمخرصف إمالئق إذلي ًخفق مع إملصوءة ، فٕان لك ثرصف خيامف إملصوءة -  

فِو ضس إٔلدب .   

  ✿ٔأهوإع إٔلدب :

ا إجن إملمي  - فلال " إٔلدب زالزة ٔأهوإع : –رمحَ هللا  –ذهُص  

ٔأدب مع هللا -1  

ٔأدب مع إمييب ضىل هللا ػوََ وسمل ورشػَ -2  

ٔأدب مع إرلوق -3  

و ٔأػىل ٔأهوإع إٔلدب ، مفن ثبٔدب مع هللا غزوخل ، ثبٔدب مع رسوهل  - ٔأما إٔلدب مع هللا ، ُو

 ومن ثبٔدب مع رسوهل ، ثبٔدب مع إرلوق .

وخست رخاًل ال ًخبٔدب مع إرلوق فاػمل ٔأهَ انكص إٔلدب مع إمييب ضىل هللا ػوََ وسمل  نفإ  -

 وانكص إٔلدب مع هللا غزوخل .

ولك ٔأهوإع إٔلدب ُشٍ حصثحط ابمؼلِسة ، فٕان كلَّ إإلميان  ي كوة إملصء .. -  

حصإٍ ال ًخبٔدب تبٓدإب إإلسالم ال مع هللا غزوخل وال مع رسوهل وال مع إرلوق .   
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: وإٔلدب مع هللا ٔأهوإع -  

 ٔأحسُا : ضَاهة مؼاموخَ ٔأن ٌشوهبا هلِطة .

 اثىهيا : ضَاهة كوحَ ٔأن ًوخفت ٕإىل غرٍي .

 اثههثا : ضَاهة ٕإرإدثَ ٔأن ثخؼوق مبا ميلذم ػوََ .

فألدب مع هللا غزوخل .. حسن إمطححة مؼَ ، إبًلاع إذلصاكت إمظاُصة وإمحاظية -  

ػىل ملذىض إمخؼظمي وإإلخالل وإذلَاء .   

 - وحلِلة إٔلدب مع هللا :

إس خرصإًخا ملا  ي إمعحَؼة –نام ذهصان  –امل إرلُوُق إزلَل ؛ ومِشإ اكن إٔلدب إس خؼ  

من إمكامل من إملول ٕإىل إمفؼل .   

فٕان هللا س ححاهَ َُّبٔ إإلوسان ملدول إمكامل ، مبا ٔأغعاٍ من إٔلُوَة وإإلس خؼسإد ، -  

رسل ٕإمََ رسهل ،فبهٔلمَ ومكٌَّ وغّصفَ ؤأرشسٍ ، وأٔ إميت حؼوِا فَِ اكمٌة ، اكميار  ي إمزاند ،    

هل هبا مكامهل من إملول ٕإىل إمفؼل ..  ُّ ؤأىزل ٕإمََ نخحَ الس خرصإج ثكل إملوة إميت ٔأ  

  : كال ثؼاىل

ا  َوَما "َوهَْفٍس  َُ إ ا فَبَمََِْمَِا• َسوَّ َُ ا  فُُجوَر َُ ا  َمنْ  َأفْوَحَ  كَسْ • َوثَْلَوإ َُ ا " َمنْ  َذاَب  َوكَسْ • َزاكَّ َُ ا َدسَّ  
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، مث إٔلهخِاء وإملصسوون .ُو إمييب ضىل هللا ػوََ وسمل ؤأػىل إرلوِق ٔأداًب مع هللا غزوخل  -  

فؼيسما ًشهصون ٔأدب إمييب ضىل هللا ػوََ وسمل مع رتَ ، ٌس خسموإ هبشٍ إلًٓة  -  

"  ي رحةل إٔلرسإء وإملؼصإج .َظَغى  َوَما إمَْحرَصُ  َزإغَ  "َما  

ومكن .. ما ُو وخَ إٔلدب ُيا من إمييب ضىل هللا ػوََ وسمل مع هللا غزوخل ؟! -  

 وخَ إٔلدب ٔأهَ مل ًوخفت ضىل هللا ػوََ وسمل ميية وال ٌرسة ، ومكن اكن ال ًيظص ٕإال ثولاء وهجَ

 فوام مل ًوخفت ميية وال ٌرسة اكن ُشإ من متام إٔلدب .

شإ ٔأدب إٔلهخِاء ػوهيم وػىل هحُِيا إمسالمون -  

ْحَحاهَمَ  حني كال مصتَ اكملس َح ػوََ إمسالم • ِِبَّقٍ  ِل  مََُْس  َما َأكُولَ  َأنْ  ِل  ٍَُكونُ  َما " س ُ  

نْ  
ّ
َُ  ُنْيُت  إ َُ  فَلَسْ  كُوُْخ َّمَ  هَْفِسمَ   ِي  َما َأػْملَُ  َواَل  هَْفِس   ِي  َما ثَْؼملَُ  ػَِوْمَخ ه

ّ
مُ  َأهَْت  إ َُوِب " ػاَلَّ إمُْغ  

دب مع إمكدار ،إ إمالكم ! " ؛ ٔلن ُشإ فَِ سوء أٔ فمل ًلل " ٔأان مل ٔأكل ُش -  

مفا ابكل ابهلل ثحارك وثؼاىل ؟!    

نْ ٔأن خياظة رتَ جكامل إٔلدب كال "  فوام ٔأرإد ػُىس ػوََ إمسالم
ّ
َُ  ُنْيُت  إ َُ  فَلَسْ  كُوُْخ " ػَِوْمخَ  

ذْ  ِب  َأْحَسنَ  " َوكَسْ حِامن كال إلدوثَ ًوسف ػوََ إمسالم  وهبئت ٔلدب• 
ّ
ْجنِ  ِمنَ  َأْدَصَحِن  إ  إمّسِ

َعانُ  ىََزغَ  َأنْ  تَْؼسِ  ِمنْ  إمَْحْسوِ  ِمنَ  ِجُكْ  َوَخاءَ  َْ ْدَويِت ... " َوتنَْيَ  تَُِْن  إمش َّ
ّ
إ  

إدلُّة ،ومل ًلل " ٔأدصحن من إدلُّة " ... ملاذإ ؟؟ حىت ال ُيصهجم ؛ ٔلهنم مه من رمٍو  ي  -  

فوو كال " وكس ٔأحسن ب ٕإذ ٔأدصحن من إدلُة  " سُذشهصون ُشٍ إموإكؼة ،   

ْجنِ  ِمنَ  َأْدَصَحِن ومكٌَ من متام ٔأدتَ كال "   "  إمّسِ  

" فمل ًلل " وخاء جك من إمفلص وإدلوع ٕإىل ما رصمت ػوََ إلٓن " . إمَْحْسوِ  ِمنَ  ِجُكْ  َوَخاءَ وكال "   
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َذإحني كال وٕإجصإُمي ػوََ إمسالم  •
ّ
  ٌَْشِفنِي " فَُِوَ  َمصِْضُت  " َوإ

 فمل ًلل " وإذلي ٔأمصضن فِو ٌشفني "

ل ومكن حنن هشهص مٌَ رؤوس ٔأكالم ... - وإمالكم  ي ُشإ إمحاب ظًو  

 - نشكل ُياك ما ٌُسمى تػػ " إٔلدب مع هللا  ي إمؼحادة "

هللا : ملمي رمحَنام ًلول ش َخ إإلسالم جن حميَة رمحَ هللا انكاًل غيَ إجن إ  

" كال من نامل ٔأدب إمطالة ... ٔأن ًلف إمؼحس تني ًسي رتَ معصكًا ذافًضا ظصفَ ٕإىل إٔلرض   

ٕإىل فوق " ترصٍوال ٍصفع    

 إمثاين من ٔأهوإع إٔلدب : إٔلدب مع إمصسول – ضىل هللا ػوََ وسمل

كون ذكل جكامل إمدسومي هل ، وإإلهلِاد ٔلمٍص - .وثولي ذرٍب ابملدول وإمخطسًق  ، ٍو  

ِّمَ  "  فاََل كال ثؼاىل  ُوكَ  َحىتَّ  ًُْؤِمٌُونَ  اَل  َوَرت ُسوإ اَل  مُثَّ  تَُهَْنُمْ  ََشَصَ  ِفميَا ُُيَمّكِ َأهُْفِسِِمْ   ِي  ََيِ  

ا َحَصًخا  ُِّموإ كََضَُْت  ِممَّ جَْسِوميًا " َوٌَُسو  

  ✿ من مظاُص إٔلدب مع إمييب – ضىل هللا ػوََ وسمل :

ٔأال ًخلسم تني ًسًَ تبٔمص وال هنيي وال ٕإذن وال ثرصف حىت ًبٔمص ُو ضىل هللا ػوََ وسمل -  

بٔذن ،  هنيى ًو َا " ًيَ  نام كال ثؼاىل ٍو ٍنَ  َأهيُّ ِ َمٌُوإ إذلَّ َٓ ُموإ اَل  أ ِ  ًََسيِ  تنَْيَ  ثُلَّسِ َُّلوإ َوَرُسوهِلِ  إّللَّ َ " َوإث   إّللَّ

شإ ابٍق إٕ    ! مبوثَ ضووإت هللا وسالمَ ػوََ ىل كِام إمساػة مل ًًُسخُو  

ُموإ اَل "  رمحَ هللا : –كال جماُس  - ِ  ًََسيِ  تنَْيَ  ثُلَّسِ " ٔأي ال ثفذاثوإ ػىل رسول هللا . َوَرُسوهِلِ  إّللَّ  

ثلول إمؼصب " ال ثلسم تني ًسي إإلمام وتني ًسي إٔلب "وكال ٔأتو غحَسة :   

ٔأي : ال ثؼجووإ ابٔلمص وإههنيي دوهَ .    
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ٔأن ال حُصفع إٔلضوإت فوق ضوثَ  –ضىل هللا ػوََ وسمل  –ومن إٔلدب مع إمييب  -  

 فٕان ذكل سخة ذلحوط إٔلغامل ، مفا إمظن مبن رفع إلٓرإء وهخاجئ إٔلفاكر ػىل سًذَ وما خاء تَ ؟! 

 فِل ًي حصى من رفع ُشٍ إلٓرإء وإميخاجئ ػىل كوهل وسًذَ ضىل هللا ػوََ وسمل ، ًُلدل معهل ؟!!

وذ ابهلل من ذكل ...هؼ  

نشكل من إٔلدب مؼَ ضىل هللا ػوََ وسمل ٔأال َُيؼل دػاء إمييب نسػاء غرٍي  -  

َؼوُوإ "اَل كال ثؼاىل  ُسولِ  ُدػَاءَ  جَتْ ُ  ًَْؼملَُ  كَسْ  تَْؼًضا تَْؼِضُكْ  َنُسػَاءِ  تٌََُُْكْ  إمصَّ ٍنَ  إّللَّ ِ َّوُونَ  إذلَّ  ِمَوإًذإ ِمٌُْكْ  ًَدََسو

ََْحَشرِ  ٍنَ  فَوْ ِ َأِممٌي " ػََشإبٌ  ًُِطَََبُمْ  َأوْ  ِفْذيَةٌ  ثُِطَََبُمْ  َأنْ  َأْمصٍِِ  َغنْ  خُيَاِمُفونَ  إذلَّ  

، ٕإمنا ٌُسدشلُك  ي أٓرإء وفِم إمصخال . ومن إٔلدب مع إمييب ٔأًًضا ٔأن ال ٌُسدشلك كوهل ؤأمٍص -  

: وٕإذإ اكن إٔلدب  ي حِاثَ ضىل هللا ػوََ وسمل ٔأن ال ىصفع ٔأضوإثيا  رمحَ هللا –ًلول إجن إملمي  -

َمٌُوإ اَل حَْصفَُؼوإ َأْضَوإحَُكْ فَْوَق َضْوِت إميَّيِبِّ فوق ضوثَ ، ملوهل ثؼاىل  َٓ ٍَن أ ِ َا إذلَّ "  ًَي َأهيُّ  

امُُكْ َوَأهُُْتْ اَل جَْشُؼُصونَ   َحطَ َأمْعَ َُِصوإ هَلُ اِبمَْلْوِل َنَجِِْص تَْؼِضُكْ ِمَحْؼٍظ َأْن حَتْ " َواَل جَتْ  

؛ٔأًضا ال ىصفع إٔلضوإت فوق ضوثَ ضىل هللا ػوََ وسمل  ، ٔأن تؼس وفاثَ فٕان من إٔلدب مؼَ -  

فٕاهَ سخة ذلحوط إٔلغامل .   
   

 

 إمثامر من ٔأهوإع إٔلدب : إٔلدب مع إرلوق

فألدب مع إرلوق ُو مؼاموهتم ػىل إدذالف مصإحَبم مبا ًوَق هبم ، فولك مصثحة ٔأدب .. -  

وإملصإثة فهيا ٔأدب ذاص ملك مصثحة ، فألدب مع إموإدلٍن غري إٔلدب مع إمؼامل -  

.. غري إٔلدب مع إمسوعان ، ومُس ٔكدب إملصء مع ٔأكصإهَ وخريإهَ ؤأكارتَ وضَوفَ   

وإملؤمن إذلق ُيمل إٔلدب  ي ثؼامهل مع إمياس ٔأمجؼني . -  
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ونشإ ملك حال ٔأدب ، فِياك أٓدإب مللٔك وإمرشب وإدلدول وإرلصوج وإمسفص وإإلكامة  -  

 وددول إرلالء وإمالكم ... ٕإخل

ؤأدب إملصء ُو غيوإن سؼادثَ وفالحَ . -  

وإلٓدصة مبثل إٔلدب ، وكةل ٔأدتَ غيوإن شلاوثَ وتوإٍر ، مفا إس ُخجِوة ذري إدلهَا -  

وال إس ُخجوة حصماهنا مبثل كةل إٔلدب .   

فاهظص ٕإىل إٔلدب مع إموإدلٍن هَف جّنى ضاحدَ من إمغار ... -  

هللا غيَ وغن ضاحدََ ما اكهوإ فَِ ! وفّصج   

و حصجي ..  - اًل وٕإكدااًل ػىل إمطالة ، فبٔضاتخَ دغوة ٔأمَ ُو وإهظص ٕإىل إإلذالل ابٔلدب مع إٔلم ثبًٔو

َف إمُذِحَن هبسم ضومؼخَ ، وريم إمياس هل ابمفاحشة .. لك ُشإ اكن ثسخة ماذإ ؟!!وه   

ثسخة سوء ٔأدتَ مع ٔأمَ .   

ؤأهت مو ثبٔموت ٔأحوإل لك شلي ومفرٍت موخست كةل ٔأدتَ يه إميت ساكذَ ٕإىل إذلصمان . -  

 ↞ومكن ُل ُياك ػالكة تني حسن إرلوق وإٔلدب ؟ 

ابمعحع ، إٔلدب ُو حسن إرلوق .. -  

، جصسول هللا ضىل هللا ػوََ وسمل  وذلكل ًلومون : " ٔأن حسن إرلوق وإٔلدب ُو ملام إإلكذسإء -

و إذلي ٔأمصان تشكل  ي كوهل مَيَا " ِػملَْ  " اَل وإثحاع سًذَ تفضل هللا إملائل  ي نخاتَ    : ُو

ِ  َرُسولِ   ِي  مَُكْ  اَكنَ  " مَلَسْ  يَةٌ  ُأْسَوةٌ  إّللَّ َ  ٍَْصُحو اَكنَ  ِمَمنْ  َحس َ ََْومَ  إّللَّ ِدصَ  َوإمْ " إْلَٓ  

ذولَ إملصأٓن واكن كصأآن مييش ػىل إٔلرض ضىل هللا ػوََ وسمل فلس اكن  

.. نام ٔأذربت ػائشة ريض هللا غهنا   
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وضاحة إٔلدب وإرلوق إذلسن ػاكدخَ ذري  ي إدلهَا وإلٓدصة -  

 ففي إدلهَا ُيحَ هللا ومن ٔأحدَ هللا ٔأحدَ إرلوق

نَّ  نام كال ثؼاىل
ّ
ٍنَ  " إ ِ َمٌُوإ إذلَّ َٓ وُوإ أ اِمَحاِت  َومَعِ ََْجَؼلُ  إمطَّ مْحَنُ  مَُِمُ  س َ إ " إمصَّ   ُودًّ

 ٔأي وًدإ  ي كووب إرلوق ووًدإ غيس إرلامق .

وإهظص ٕإىل حاهل ًوم إملِامة ، وكس ثرّشٍ إمييب ابدلائزة ػىل حسن ذولَ  ي إدلهَا تلوهل "  -  

ُيك إملِامةِ  ًومَ  جمِوًسا مّنِ  ؤأكصِجك ٕإلَّ  ٔأحدِّك من ٕإنَّ  إملوظئون ٔأنيافًا إذلٍن ًبٔمفون  ٔأذالكًا ٔأحاس ِ

ُؤمفون ، ٔأتغَضك وٕإنَّ  ، ًو اثرون إملِامةِ  ًومَ  جمِوًسا مّنِ  ؤأتؼَسمك ٕإلَّ ْ كون إمرثَّ . وإملُخَفهْيِلون وإملُدَشّسِ  

اثٍرن ػِوميا كس هللاِ  رسولَ  ًي:  كاموإ  كني إمرثَّ ون:  كال ؟ إملُخَفهْيِلون مفا وإملُدَشّسِ . " إملُخكرّبِ  

حَسٍن " ذوُقٍ  من إملّيإنِ   ي أٔزللُ  يشءٍ  ِمنْ  "ماوكال ضىل هللا ػوََ وسمل   -  

  ✿ أًٓيت وردت  ي مؼىن إٔلدب :

َُوَت  ثَبِثُوإ ِتبَنْ  إمرِْبُّ  "َومََُْس نلوهل ثؼاىل  -1 ا ِمنْ  إمُْح َُ َّلَى َمنِ  إمرِْبَّ  َومَِكنَّ  ُظُِوِر إث  

َُوَت  َوِأثُوإ  َُّلوإ َأتَْوإهِبَا ِمنْ  إمُْح َ  َوإث ثُْفِوُحوَن " مََؼوَُّكْ  إّللَّ  

َّيَا " كَااَل ومثل كوهل غن أٓدم  -2 يَا َظوَْميَا َرت نْ  َأهُْفس َ
ّ
يَا مَيَا ثَْغِفصْ  مَمْ  َوإ إمَْزارِسٍَِن " ِمنَ  مَيَُكوىَنَّ  َوحَْصمَحْ  

َخِوي " َواَل ومثل كوهل ثؼاىل  -3 يَةُ  جَس ْ ِّئَةُ  َواَل  إمَْحس َ ُ َّيِت  إْدفَعْ  إمسَّ َذإ َأْحَسنُ  يِهَ  اِبم
ّ
ي فَا ِ تٌََُْمَ  إذلَّ  

  َُ َ ََُّ  ػََسإَوةٌ  َوتٌَُْ مٌي " َوِلي  َكَه مَحِ  

ََّما"ومثل كوهل  -4 ه
ّ
ٌِنيَ  كَْولَ  اَكنَ  إ َذإ إمُْمْؤِم

ّ
ىَل  ُدُغوإ إ

ّ
ِ  إ ََْحُكَ  َوَرُسوهِلِ  إّللَّ ًَُلومُوإ َأنْ  تَُهَْنُمْ  ِم  

ْؼيَا  "  إمُْمْفِوُحونَ  مهُُ  َوُأومَئِمَ  َوَأَظْؼيَا مَسِ  

  وإلًٓيت إميت ثخحسث  ي مؼىن إٔلدب نثرية فوق  إٔلرتؼني أًٓة . -    
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 ✿ ٔأحادًر وردت  ي إٔلدب :

 ، مٌَ فرَشَِب  ثرشإٍب  ُأيِتَ  وسمل ػوََ هللا ضىل هللاِ  رسولَ  ٔأنغن سِل جن سؼس إمساػسي  -1

؟ ُؤالءِ  ُأْغِعيَ  ٔأن ل َأثَبَِذنُ : نوغالمِ  فلال ، إٔلش َاخُ  ٌساِرٍ وغن ، غالمٌ  ميَيَِ وغن  

اكهت إٔلمُة من ٔأُِل إملسًيِة مَخبٔذُش تَِس رسوِل هللِا ضىلَّ هللُا ػوََ  و غن ٔأوِس جِن ماكٍل كال  -2

َ فذيعوُق تَ  ي حاحهِتا . وسملَّ  

هَتاٍ ٔألكَ"  ما ػاَب إمييب ضىلَّ وغن ٔأب ٍُصصة كال  -3 هللُا ػوََ وسملَّ َظؼاًما كَطُّ، ٕإِن إش ْ  

وٕإال حََصَنَ. "   

  ✿ تؼظ إلآثر ؤأكوإل إمؼوامء إميت وردت  ي إٔلدب :

غن ٔأوس جن ماكل ريض هللا غيَ كال : دصحت مع حٍصص جن غحس هللا إمحجيل  ي سفص ، فاكن  -1

إٔلهطار ثطيع جصسول هللا شُئا أٓمَُت ٔأن ال خيسمن ، فلوت هل : ال ثفؼل ! ، فلال : ٕإين كس رٔأًت 

 ٔأحصة ٔأحس مهنم ٕإال ذسمذَ ؟ "

َا "ًيَ وكال جماُس  ي ثفسري كوهل ثؼاىل  -2 ٍنَ  َأهيُّ ِ َمٌُوإ إذلَّ َٓ ِوَُكْ  َأهُْفَسُكْ  كُوإ أ ُْ "  اَنًرإ َوَأ  

.ػومومه ؤأدتومه  ٔأي دتومه ، وكال إجن غحاسأٔ كال " ٔأوضوإ ٔأهفسك ؤأُوَك تخلوى هللا و  -  

ئل إذلسن إمحرصي  -3 س  ي  –رمحَ هللا  –وس ُ غن ٔأهفع إٔلدب ، فلال : إمخفلَ  ي إدلٍن وإمُز

 إدلهَا وإملؼصفة مبا هلل ػوَم .

من ثبٔدب تبٔدب هللا ، ضار من ٔأُل حمحة هللا . كال ُيي جن مؼاذ : -4  

إمسنن ، ومن هتاون ابمسنن ،   من هتاون ابٔلدب غوكة ِبصمان "كال غحس هللا جن إملحارك :  -5

)ٔأي مؼصفة هللا ثحارك وثؼاىل ( غوكة ِبصمان إمفصإئظ، ومن هتاون ابمفصإئظ غوكة ِبصمان إملؼصفة  
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وكال ٔأحس إمسوف " مَكن ػومم موَحا ، ؤأدتم دكِلًا . " -6  

غيوإن حسن إٔلدب  ي إمحاظن ،  كال ٔأتو حفص إمطِصرودي : " حسن إٔلدب  ي إمظاُص -7

دب مع هللا .. إبثحاع ٔأوإمٍص وٕإًلاع إذلصاكت إمظاُصة وإمحاظية ػىل ملذىض إمخؼظمي وإإلخالل فالٔ 

.وإذلَاء   

 ↞  ↠  حصة إمظاُص دمَل ػىل حصة إمحاظن : إٕإذً 

وذلإ كال تؼضِم : " إمزم إٔلدب ظاًُصإ وابظيًا ، -  

مفا ٔأساء ٔأحس إٔلدب  ي إمظاُص ٕإال غوكة ظاًُصإ ، وما ٔأساء ٔأحس إٔلدب ابظيًا غال غوكة ابظيًا .   

.وكِل إٔلدب  ي إمؼمل ػالمة كدول إمؼمل  -  

 ✿فوإئس من إٔلدب :

ُيلطَ . -1 إٔلدب ًُطفّي سووك إمفصد مما ٌشٌَُ ًو  

خذؼسون غن إميلائص -2 . َيؼل إمياس ًخحوون ابحملامس وإملاكرم ًو  

خحصى إمطوإب . -3 َيؼل إإلوسان ُيرتز غن إرلعبٔ ًو  

ُطوح إمؼادإت . -4 هيّشب إٔلذالق ًو  

َيؼل إإلوسان ًوزتم ابملهنج إإلمِيي  ي إٔلرض مبا ًُطوح ٔأحوإهل . -5  

مزتإم ابٔلدب مع هللا ، ُُيلق إمخلوى  ي كوة إملصء .إالٕ  -6  

، ُيلق إمدسومي وإإلهلِاد نوعاػة إإلمزتإم ابٔلدب مع رسول هللا ضىل هللا ػوََ وسمل -7  

فامي ٔأمص وهنيى ضىل هللا ػوََ وسمل .   

مِيي .سان ٕإىل إملِام تبٔراكن إملهنج إالٕ إإلمزتإم تبٓدإب إمرشًؼة ًؤدي ابإلو  -8  
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ًَا وأٔ نشكل إإلم -9 ثًصإ كوًًي ُيمل إإلوسان ػىل إإلسزتإدة من إإلمزتإم زتإم ابٔلدب ُيلق ثوحهيا هفس 

 تضامن إٔلدب .

حوظَُيلق إالٕ  -11 مزتإم ابٔلدب حتصًًي نوزري ، ودغوة ٕإىل إملمي إمصفِؼة متيع إهفالت إإلوسان ُو  

سغٍو ٕإىل إمدسايم ومقع إمشِوإت .  ٕإىل إرحاكب إٔلفؼال إمِاتعة ًو  

نشكل ُيلق إإلمزتإم ابٔلدب إمغَجاتَة  ي إذلَاة وٕإابحة إمفصضة مإلتسإع وإإلتخاكر -11  

ة  ي إمسووك .  وإذلًَو  

 

س خغفص هللا ل ومك ،،ٔأكول كول ُشإ وأٔ   

 

 

 


